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VAMOS PRECISAR DE MUITA LUTA PARA MANTER 
O ACT E  AVANÇAR NAS CONQUISTAS

Ocorreu nesta quinta, 31/03, a primeira reunião de ne-
gociação da nossa pauta de reivindicações.

A reunião não entrou na pauta propriamente dita. Ser-
viu para definir a composição da comissão de negociação, 
ratificar o calendário e a dinâmica das reuniões. 

A Comissão de negociação será composta por 4 repre-
sentantes da Casan e 4 do SINTAEMA, acrescidos de asses-
soria jurídica e pelo DIEESE.

O representante da Casan no processo de negociação 
será o Diretor Administrativo Arnaldo de Souza.

Ficou confirmado as datas das próximas reuniões de 
negociação. Acontecerão nos dias 07/04, 14/04, 20/04, 
28/04, sempre as 14h30, conforme já havíamos divulgado.

Na próxima reunião, 07/04, começa a discussão das 
cláusulas.

O SINTAEMA também solicitou a disponibilização de 
todas as informações econômicas/ financeiras necessárias. 

DIRETOR: MOMENTO DIFÍCIL PARA 
ATENDER REIVINDICAÇÕES

Na oportunidade o diretor Arnaldo de Souza afir-
mou que, diante  da gravidade da crise brasileira, aliados 
aos compromissos assumidos pela Casan, o momento 
é de muitas dificuldades, devendo refletir nas negocia-
ções. Segundo ele, a partir de 2010, os trabalhadores da

O Presidente do Sintaema, José Oliveira Mafra, junta-
mente com os dirigentes Genilson Gomes, Jucélio Paladini 
e Alexandre Finco afirmaram que os trabalhadores não são 
responsáveis pela crise econômica e suas conseqüências e 
pelas dificuldades da Casan, muito pelo contrário, somos 
vítima. Assim como as eventuais dificuldades da Casan não 
são por conta da folha de pessoal. Prova maior disto é que 
a relação entre arrecadação x folha de pessoal continua 
sendo baixa em relação ao passado. 

Nosso objetivo é chegar a um acordo que satisfaça as 
partes. Para isso é fundamental que a Casan logo no início 
da negociação garanta a manutenção do ACT vigente e a 
reposição integral do INPC/ICV DIEESE. A partir daí iremos 
discutir avanços nas demais cláusulas da pauta de reivin-
dicações. Com certeza será preciso muita garra, unidade e 
sabedoria para vencer mais esta importante batalha.

JUNTOS VENCEREMOS !

SINTAEMA: NÃO VAMOS PAGAR O PATO

AS L AA RH IAN LA  2P 0M 1A 6C

Reposição já!Reposição já!

ALS AA RH IAN LA  2P 0M 1A 6C

Aumento real!Aumento real!

Primeira reunião de negociação.

PONTO FACULTATIVO
O Diretor Arnaldo confirmou que no dia 22/04 será 
ponto facultativo na Casan.

Casan obtiveram em mé-
dia 38% de aumento real, 
coisa que não aconteceu 
em outras empresas de 
saneamento. Mesmo as-
sim, pretendemos chegar 
a uma proposta de acordo 
no prazo de até 60 dias, fi-
nalizou o diretor Arnaldo.
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